
 Số 241 – 03/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 1 
 

 
 
 
HỘI THẢO “BẢO HỘ DỮ LIỆU 
THỬ NGHIỆM NÔNG HÓA 
PHẨM” TRONG KHUÔN KHỔ 
PHI DỰ ÁN “HỖ TRỢ THỰC 
THI HIỆP ĐỊNH CPTPP 
TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Trong khuôn khổ phi dự án Hỗ 
trợ thực thi Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP) trong lĩnh 
vực sở hữu trí tuệ” do Ca-na-đa 
tài trợ, ngày 26 tháng 02 năm 
2021 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã tổ chức hội thảo về “Bảo 
hộ dữ liệu thử nghiệm nông hóa 
phẩm”. 

Tham dự Hội thảo, về phía Việt 
Nam có ông Trần Lê Hồng, Phó 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, ông 
Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ 
trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn cùng lãnh 
đạo, cán bộ các đơn vị chức năng 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn. Về phía Ca-na-đa có 
giáo sư Jeremy De Beer, chuyên 
gia về sở hữu trí tuệ tham gia dưới 

hình thức trực tuyến. 
Đại diện phía Việt Nam, Phó 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
Trần Lê Hồng phát biểu khai mạc 
Hội thảo, nêu rõ bảo hộ dữ liệu 
thử nghiệm nông hóa phẩm là một 
trong những vấn đề được quy định 
trong chương Sở hữu trí tuệ của 
CPTPP, các nước tham gia 
CPTPP, trong đó có Việt Nam, 
cam kết dành sự bảo hộ cao hơn 
cho dữ liệu thử nghiệm và các dữ 
liệu bí mật dùng trong đăng ký 
hoặc cấp phép lưu hành nông hóa 
phẩm. Cụ thể là cơ quan có thẩm 
quyền phải dành cho người tạo ra 
dữ liệu độc quyền sử dụng dữ liệu 
sử dụng trong đơn xin cấp phép 
nông hóa phẩm trong vòng 10 
năm. 

Trong phần nội dung của Hội 
thảo, đại diện Phòng Pháp chế và 
Chính sách, Cục Sở hữu trí tuệ 
trình bày nghĩa vụ bảo hộ dữ liệu 
thử nghiệm nông hóa phẩm trong 
các điều ước quốc tế quan trọng 
như Hiệp định về các khía cạnh 
liên quan đến thương mại của 
quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS); 
Hiệp định về quan hệ thương mại 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; Hiệp 
định CPTPP. Bài trình bày cũng 
đề cập đến dự thảo các nội dung 
về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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nông hóa phẩm trong Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng các 
cam kết trong CPTPP. 

Trong khuôn khổ phi dự án, 
Giáo sư Jeremy De Beer, đã xây 
dựng một báo cáo nghiên cứu chia 
sẻ kinh nghiệm bảo hộ dữ liệu thử 
nghiệm nông hóa phẩm của Ca-
na-đa đồng thời đưa ra đề xuất xây 
dựng, sửa đổi quy định pháp luật 
của Việt Nam về bảo hộ đối tượng 
này. Tại Hội thảo, Giáo sư Jeremy 
De Beer giới thiệu tóm tắt kinh 
nghiệm của Ca-na-đa và một số 
nước, đồng thời đưa ra các khuyến 
nghị dựa trên kinh nghiệm của các 
nước để Việt Nam tham khảo 
trong quá trình hoàn thiện các quy 
định pháp luật và thực tiễn thi 
hành nghĩa vụ đã cam kết. 

Các đại biểu đến từ các đơn vị 
chức năng của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, như Cục 
Chăn nuôi, Tổng Cục Thủy sản, 
Cục Bảo vệ Thực vật… từ góc độ 
các quy định pháp luật chuyên 
ngành và thực tiễn hoạt động quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực này 
nêu ra những vấn đề còn bất cập, 
chưa phù hợp trong quy định pháp 
luật để xin ý kiến tham vấn của 
các chuyên gia. Chuyên gia Ca-na-
đa và các đại biểu đã rất tích cực 

thảo luận về những vấn đề vướng 
mắc và nhận định còn nhiều nội 
dung mà các bên cần quan tâm, 
triển khai những nghiên cứu sâu 
hơn.  

Kết thúc Hội thảo, Phó Cục 
trưởng Trần Lê Hồng đánh giá cao 
những chia sẻ rất hữu ích của 
chuyên gia và cảm ơn sự hỗ trợ 
của Ca-na-đa đối với các hoạt 
động trong khuôn khổ phi dự án. 
Cục Sở hữu trí tuệ mong muốn 
trong tương lai sẽ tăng cường hợp 
tác và nhận được sự hỗ trợ từ phía 
Ca-na-đa để giải quyết những vấn 
đề về sở hữu trí tuệ mà hai bên 
cùng quan tâm. Đồng thời, Cục Sở 
hữu trí tuệ cũng mong muốn trong 
thời gian tới các đơn vị có liên 
quan của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn tiếp tục phối hợp 
với Cục để thực hiện tốt công tác 
hoàn thiện pháp luật và quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ có liên quan.   

 (Theo noip.gov.vn) 
 
HỘI THẢO THAM VẤN VỀ 
DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ 
chức Hội thảo "Tham vấn về dự 
án Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ” tại 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 
12/3/2021 nhằm lấy ý kiến về các 
nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung 
trong Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

Hội thảo được tổ chức trong 
khuôn khổ Dự án Phát triển lĩnh 
vực tài chính và SHTT tại Đông 
Nam Á (FSIP) thuộc Quỹ Thịnh 
vượng của Vương quốc Anh với 
mục tiêu mở rộng hợp tác với Việt 
Nam trong lĩnh vực SHTT nhằm 
tăng cường vai trò của SHTT 
trong các hoạt động đổi mới sáng 
tạo. 

 
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu 

khai mạc Hội thảo 

Phát biểu khai mạc tại Hội 
thảo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
cho biết thông qua kết quả từ hội 
thảo tại Hà Nội, có thể thấy hoạt 
động lấy ý kiến thông qua hình 
thức hội thảo, tọa đàm để trực tiếp 

trao đổi và ghi nhận ý kiến của các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan là một kênh thông tin rất 
hiệu quả bên cạnh việc lấy ý kiến 
dưới hình thức văn bản, vì vậy 
ông mong rằng tại hội thảo này, 
các ý kiến đóng góp có giá trị tiếp 
tục được tập trung thảo luận, nhất 
là các vấn đề trong chính sách về 
tạo thuận lợi cho quá trình thực 
hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, 
quyền liên quan, thủ tục xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp, đảm 
bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và 
cân bằng trong bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ hoặc tăng cường hiệu 
quả hoạt động hỗ trợ, hoạt động 
thực thi về sở hữu trí tuệ. 

Trong lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp, các vấn đề liên quan đến 
cơ chế kiểm soát an ninh sáng chế, 
chính sách khuyến khích thương 
mại hóa các sáng chế từ ngân sách 
nhà nước tiếp tục được đưa ra thảo 
luận sâu hơn, trong đó đáng chú ý 
về ý kiến cần có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước 
về quyền SHTT với các cơ quan 
thuế, tài chính để chính sách ưu 
đãi trong lĩnh vực SHTT thực sự 
đến được với doanh nghiệp. Cơ 
chế phân luồng về ý kiến của 
người thứ ba cùng với quy định về 
thời hạn cụ thể cho từng đối tượng 
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cũng nhận được nhiều sự quan 
tâm như một giải pháp nhằm hạn 
chế lạm dụng quyền và đẩy nhanh 
hơn thời gian thẩm định đơn 
SHCN. 

Trong lĩnh vực quyền tác giả, 
quyền liên quan, các vấn đề liên 
quan đến từ bỏ quyền nhân thân, 
các trường hợp ngoại lệ của việc 
sử dụng tác phẩm trong thư viện, 
trong trường học, hay các biện 
pháp bảo đảm cân bằng trong việc 
bảo hộ quyền của chủ sở hữu 
quyền tác giả, quyền liên quan với 
quyền tiếp cận, hưởng thụ của 
công chúng cũng được thảo luận 
rất sôi nổi với nhiều tình huống 
thực tiễn xảy ra trong cuộc sống 
và những đề xuất giải pháp cho 
các tình huống này. 

Về thực thi quyền, vấn đề giới 
hạn các đối tượng quyền SHTT bị 
xử phạt hành chính và vấn đề 
trách nhiệm của các nhà cung cấp 
dịch vụ trung gian (ISP) thu nhận 
được nhiều ý kiến góp ý từ cả các 
cơ quan quản lý lẫn từ phía doanh 
nghiệp. Mảng các dịch vụ hỗ trợ 
thực thi bao gồm giám định SHTT 
và đại diện SHCN cũng thu hút 
được nhiều sự quan tâm, đặc biệt 
là các quy định liên quan đến kết 
luận giám định và cơ chế ưu đãi 
cho các luật sư có chứng chỉ hành 

nghề. 
Kết luận tại Hội thảo, ông Đinh 

Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ ghi nhận các đóng góp hữu 
ích từ các cơ quan, tổ chức và sẽ 
tiếp tục cùng với đại diện Cục Bản 
quyền tác giả, Cục Trồng trọt 
nghiên cứu tiếp thu và nhanh 
chóng hoàn thiện dự thảo để kịp 
trình Bộ Tư pháp thẩm định, sau 
đó trình Chính phủ trước khi trình 
UBTVQH vào tháng 8/2021 và 
trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ 
họp tháng 10 năm 2021. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI, 
THÚC ĐẨY BẢO HỘ SÁNG 
CHẾ NHẰM NÂNG CAO NĂNG 
LỰC CẠNH TRANH  

Trong năm qua, số lượng đơn 
đăng ký sáng chế trong nước của 
các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã 
tăng cao hơn 35% so với năm 
2019. Đặc biệt, như Tổng công ty 
Công nghiệp công nghệ cao 
Viettel còn được bảo hộ bằng sáng 
chế ở nước ngoài. 

Nếu như có nhiều doanh 
nghiệp (DN) cũng làm được như 
Viettel, sẽ góp phần nâng cao 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT - 
Bộ KH&CN) cho biết, năm 2020, 
Cục SHTT đã tiếp nhận gần 
126.000 đơn các loại (tăng 4,1% 
so với năm 2019). Năm 2019, 
Cục đã xử lý được trên 113.000 
đơn và cấp Văn bằng bảo hộ cho 
trên 48.000 đối tượng sở hữu công 
nghiệp (tăng trên 18% so với năm 
2019). 

 
Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh 

sách bằng độc quyền sáng chế và 
giải pháp hữu ích mà Cục công bố 
hàng tháng dễ nhận ra các chủ thể 
nước ngoài vẫn đang chiếm đa số 
còn lượng đơn sáng chế/giải pháp 
hữu ích của chủ đơn Việt Nam thì 
chiếm tỷ lệ chưa cao. Theo ông 
Sơn, do nhu cầu đối với sáng chế 
chưa cao; năng lực nghiên cứu của 
Việt Nam còn thấp; khả năng hấp 
thụ sáng chế của doanh nghiệp còn 
hạn chế; cơ chế khuyến khích tạo 
ra sáng chế ở doanh nghiệp, viện, 
trường chưa thực sự hiệu quả. 

Theo ông Phan Ngân Sơn, tín 
hiệu đáng mừng nhất cho thực tế 
này là vào ngày 17-09-2019, Cơ 
quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa 
Kỳ (USPTO) đã cấp văn bằng bảo 
hộ độc quyền sáng chế số US 
10,417,064 B2 cho Tập đoàn 
Công nghiệp – Viễn thông Quân 
đội (Viettel) với sáng chế "Method 
of randomly distributing data in 
distributed multi-core processor 
systems" số đơn 15/633,743. 

Trong các DN đang chú trọng 
bảo hộ sáng chế, đăng ký quyền 
bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản 
phẩm của mình tại nước ngoài, 
những năm qua, có thể nói, thành 
công nhất là Tổng công ty Công 
nghiệp Công nghệ cao Viettel 
(VHT thuộc Tập đoàn Viettel). 

Ông Nguyễn Cương Hoàng, 
Phó Tổng giám đốc VHT cho biết: 
"Tính đến thời điểm hiện tại thì 
VHT đã đăng ký là hơn 217 đơn 
đăng ký sáng chế trong nước và 27 
đơn đăng kí sáng chế tại Hoa Kỳ. 
Trong đó, đã được cấp 28 bằng 
sáng chế trong nước, 4 bằng sáng 
chế đã được công nhận ở Mỹ”.  

Theo ông Hoàng, những kết 
quả đó không phải ngày một ngày 
hai mà có cả quá trình chuẩn bị 
kỹ. Sau quãng thời gian rất dài 
chuẩn bị nội lực thì VHT bắt đầu 
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làm chủ các công nghệ lõi, từ năm 
2017, Tổng công ty này bắt đầu 
đăng kí bảo hộ sáng chế và sau 
gần 4 năm đã đạt được những con 
số ấn tượng trên. 

Tuy nhiên, trong việc đăng ký 
bảo hộ SHTT, nhất là ở nước 
ngoài, chỉ có nỗ lực của các doanh 
nghiệp không thôi là chưa đủ. 
Theo nhiều DN, họ cũng cần sự hỗ 
trợ của Nhà nước. Đồng ý về điều 
này, ông Phan Ngân Sơn cho biết, 
song song các chương trình đang 
thực hiện, năm thứ hai triển khai 
Chiến lược SHTT đến năm 2030 
của Thủ tướng Chính phủ, mục 
tiêu là "Số lượng đơn đăng ký 
sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng 
chế tăng trung bình 16 - 
18%/năm". 

Cũng theo ông Sơn, trong thời 
gian tới Cục SHTT sẽ tập trung 
triển khai thực hiện Quyết định số 
2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình phát triển Tài sản trí tuệ đến 
năm 2030 với quan điểm đổi mới 
căn bản cách tiếp cận so với giai 
đoạn 2011-2020 nhằm góp phần 
đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở 
thành công cụ quan trọng nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc 
đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội. 

(Theo noip.gov.vn) 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀO 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC; 
NHU CẦU CẤP BÁCH TRONG 
THỜI KỲ HỘI NHẬP 

 Ứng dụng công nghệ là yêu 
cầu cấp thiết trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế, đặc biệt là trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
hiện nay. Ứng dụng khoa học 
công nghệ và chuyển đổi số trong 
truy xuất nguồn gốc là việc cần 
làm và cấp bách trong quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
 Làn sóng công nghiệp 4.0 với 

xu hướng số hóa và chuyển đổi số 
mang đến cơ hội nâng cao năng 
suất trên phạm vi toàn thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Trong nền 
kinh tế 4.0, thông tin về sản phẩm 
hàng hoá trong suốt quá trình từ 
sản xuất, phân phối đến tiêu thụ 
đều được theo dõi đến từng bước 
nhỏ. Nguồn thông tin này có thể 
được dùng để vào rất nhiều việc 
trong đó có việc tối ưu hoá quá 
trình sản xuất, phân phối, dự báo, 
tuân thủ quy định xuất nhập khẩu. 
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Ứng dụng khoa học công nghệ 
và chuyển đổi số trong truy xuất 
nguồn gốc là việc làm cần thiết và 
cấp bách trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Khi mà sản phẩm, 
hàng hóa được tiêu thụ ở khắp mọi 
nơi trên thế giới. Hàng hóa của 
doanh nghiệp này trở thành vật tư, 
hàng hóa đầu vào của doanh 
nghiệp kia tạo thành một chuỗi 
cung ứng. Khi mà yêu cầu của 
người tiêu dùng và cơ quan quản 
lý ngày càng đòi hỏi cao hơn về 
chất lượng, an toàn và và sự minh 
bạch của sản phẩm hàng hóa, thì 
việc áp dụng các giải pháp, công 
nghệ tiên tiến trong sản xuất và 
toàn bộ chuỗi cung ứng được xem 
là chìa khoá để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, giúp doanh nghiệp bứt 
phá trong bối cảnh thị trường đầy 
biến động như hiện nay. 

Một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm của Đề án là xây dựng 
và đưa vào vận hành Cổng thông 
tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
hàng hoá quốc gia. Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
hàng hoá quốc gia sẽ đóng vai trò 
trung tâm của hệ sinh thái truy 
xuất nguồn gốc, với sự tham gia 
của tất cả các bên tham gia trong 
chuỗi cung ứng như nhà sản xuất, 
đơn vị đóng gói, đơn vị vận 

chuyển, đơn vị phân phối, đơn vị 
bán lẻ, các đơn vị cung cấp giải 
pháp truy xuất nguồn gốc và cơ 
quan quản lý nhà nước với mục 
tiêu nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, đẩy mạnh hoạt động truy 
xuất nguồn gốc phục vụ hội nhập 
quốc tế và bảo đảm chất lượng, 
tính an toàn của sản phẩm, hàng 
hóa trong toàn chuỗi cung ứng. 

Được biết, thời gian qua, Trung 
tâm Mã số mã vạch Quốc gia hiện 
đang triển khai một loạt các ứng 
dụng truy xuất như: 

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc 
đối với nông sản cho phép các đơn 
vị thực hiện cập nhật nhật ký điện 
tử, liên kết toàn bộ thông tin trong 
chuỗi cung ứng sản phẩm, người 
tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị di 
động quét mã QR để xem lại toàn 
bộ lịch sử quá trình sản xuất và 
phân phối sản phẩm. Ứng dụng hệ 
thống truy xuất nguồn gốc là cơ sở 
quan trọng cho việc minh bạch 
thông tin quá trình sản xuất tới 
khách hàng, mang lại niềm tin cho 
khách hàng và cơ hội nâng cao giá 
trị sản phẩm cho doanh nghiệp. 

Ứng dụng bản đồ trái cây Việt 
Nam hỗ trợ quảng bá sản phẩm và 
xúc tiến thương mại điện tử. Ứng 
dụng này có thể được phát triển 
thành giải pháp quản lý tổng thể 
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hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
cập nhật và theo dõi toàn bộ thông 
tin về tình hình sản xuất nông 
nghiệp trên từng thửa ruộng, làm 
cơ sở cho việc định hướng sản 
xuất và phán đoán xu hướng giá cả 
sản phẩm dựa trên thống kê nhu 
cầu tiêu thụ hàng năm. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sáng chế mới của Xiaomi: 
Công nghệ chống nhìn trộm 
giúp đảm bảo quyền riêng tư  

Công ty Xiaomi đã được cấp 
bằng sáng chế về công nghệ mới 
chống nhìn trộm dành cho điện 
thoại thông minh. Công nghệ này 
ra đời mang đến những hứa hẹn sẽ 
giúp cho người dùng bảo đảm 
được quyền riêng tư khi sử dụng 
chiếc smartphone của mình. 

Mới đây, một bằng sáng chế 
mới của Xiaomi với tên gọi "công 
nghệ chống nhìn trộm" đã được 
công bố trực tuyến. Cụ thể, theo 
báo cáo từ ITHome, sáng chế mới 
của gã công nghệ Trung Quốc 
được hiểu đơn giản là một cảm 
biến AI hoạt động liên tục. Cảm 
biến này sẽ có khả năng chụp ít 
nhất một khuôn mặt trong phạm vi 
hoạt động của nó. Sau đó, thuật 
toán sẽ xác định xem liệu người 

được chụp có đang nhìn trộm màn 
hình điện thoại hay không? Ngoài 
ra, sáng chế cũng liên quan đến 
việc tinh chỉnh, khi chính người 
dùng tự xác định cho phép người 
ngoài có thể nhìn thấy gì, còn 
những gì là tuyệt đối riêng tư. 
Hiện chưa thông báo mốc thời 
gian đưa công nghệ này vào điện 
thoại thông minh. Cũng có thể 
sáng chế chỉ dừng ở mức nhận 
bằng phát minh. 

 
Công nghệ chống nhìn trộm giúp đảm 

bảo quyền riêng tư 

Đây không phải là lần đầu tiên 
có một giải pháp ngăn chặn những 
người không mong muốn nhìn 
trộm vào màn hình điện thoại 
thông minh. Các điện thoại thông 
minh BlackBerry gần đây cung 
cấp chức năng Privacy Shade 
nhưng khác với Apple là giải pháp 
của BlackBerry yêu cầu người 
dùng phải di chuyển ngón tay qua 
phần màn hình muốn đọc. Hơn 
nữa, Privacy Shade cũng bôi đen 
phần còn lại của nội dung, điều 
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này có thể thu hút sự chú ý nhiều 
hơn từ một người tò mò. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Nghiên cứu, phát triển hệ 
thống thiết bị giám sát lưu lượng 
và phát hiện tấn công 

Mạng Internet đóng vai trò 
ngày càng lớn trong đời sống kinh 
tế và thậm chí đời sống chính trị, 
xuất hiện ngày càng nhiều các 
hoạt động trái pháp luật và phá 
hoại trên mạng như tội phạm có tổ 
chức, lừa đảo, ăn cắp mật khẩu, 
ăn cắp dữ liệu, phá hoại mạng 
nhằm gây thiệt hại cho đối thủ. 

Theo xu hướng phát triển của 
mạng Internet, số lượng mạng của 
các cơ quan chính phủ, cá nhân và 
doanh nghiệp trên toàn cầu tăng 
theo cấp số nhân. Tuy nhiên trong 
nhiều trường hợp, việc quản lý và 
vận hành các mạng này còn nhiều 
lỗ hổng tạo điều kiện cho các phần 
tử xấu lợi dụng. Máy tính trong 
các mạng này thường dễ dàng bị 
nhiễm mã độc. Ở trong nội bộ 
mạng, mã độc làm có thể làm rò rỉ 
các thông tin cá nhân nhạy cảm, 
hoặc gây nên việc tràn băng thông 
do gửi gói quảng bá. Ở trong 
phạm vi lớn hơn, bằng cách sử 
dụng mã độc hacker có thể chiếm 
quyền kiểm soát một máy tính để 

làm công cụ tấn công lên mạng 
Internet toàn cầu, thí dụ tấn công 
từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). 
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán 
(DDoS) là hình thức tấn công 
mạng nguy hiểm trong đó kẻ tấn 
công sẽ cố gắng làm cạn kiệt tài 
nguyên tính toán của một hệ thống 
máy tính hoặc tài nguyên băng 
thông của mạng lưới bằng cách 
gửi lượng lớn lưu lượng đến đối 
tượng bị tấn công. Hai mục đích 
chính của kẻ tấn công là: Chiếm 
dụng hết băng thông mạng; Tiêu 
thụ hết tài nguyên tính toán (bộ 
nhớ, CPU). 

Nhóm nghiên cứu chúng tôi do 
Cơ quan chủ trì Viện điện tử - 
viễn thông cùng phối hợp với Chủ 
nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Ngọc 
Nam để thực hiện nghiên cứu, 
nhận thấy công nghệ SDN với các 
chức năng mở của nó đã đưa đến 
một cơ hội để chúng ta đưa ra các 
giải pháp của riêng mình. Về mặt 
kỹ thuật, việc áp dụng công nghệ 
SDN vào giám sát, quản lý mạng 
và phòng chống DDoS sẽ thỏa 
mãn được hai mục tiêu chính sau 
đây: Đảm bảo độ mềm dẻo và khả 
năng nâng cấp, mở rộng: SDN cho 
phép đưa ra các chức năng mới 
bằng phần mềm. Do đó, SDN rất 
phù hợp để áp dụng trong lĩnh vực 
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phòng chống DDoS khi các 
phương thức tấn công thay đổi 
liên tục; Đảm bảo hiệu năng của 
hệ thống: Tuy được điều khiển 
bằng phần mềm nhưng các chức 
năng lọc, chuyển tiếp, đo đạc được 
thực hiện bằng phần cứng nên 
công nghệ SDN có hiệu năng cao 
hơn so với các gateway phần mềm 
truyền thống. 

(Theo nasati) 
 
 Sản xuất thực phẩm chức 
năng có arabinoxylan từ cám 
gạo 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, 
nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ 
trì là Đại học Quốc gia Hà Nội 
phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài 
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh đã 
đăng ký đề xuất và được phê duyệt 
triển khai nghiên cứu đề tài 
“Nghiên cứu ứng dụng endo-
xylanase để sản xuất arabinoxylan 
từ cám gạo làm thực phẩm chức 
năng”, mã số ĐT.02.11/CNS C 
(năm 2010-2014). 

Dựa trên các kết quả của đề tài, 
nhóm đã phối hợp với công ty 
ANABIO R&D tiếp tục đề xuất dự 
án sản xuất thử nghiệm có tên 
“Sản xuất thực phẩm chức năng 
có arabinoxylan từ cám gạo”. 
Trong dự án này, nhóm nghiên 

cứu thực hiện nghiên cứu, hoàn 
thiện công nghệ và mô hình thiết 
bị để phù hợp với quy mô sản xuất 
lớn 120 kg/mẻ và tách chiết được 
arabinoxylan với dải kích thước 
rộng hơn, trong khoảng 6- 600 
kDa để tăng hiệu suất và giảm giá 
thành sản phẩm. 

Đề tài đã hoàn thành toàn bộ 
nội dung đăng ký theo hợp đồng 
và thuyết minh đề cương với các 
kết quả chính như sau: 

Đã thực hiện 8 nội dung khoa 
học và xây dựng 02 quy trình khoa 
học công nghệ, bao gồm: 

 Quy trình công nghệ và mô 
hình thiết bị sản xuất arabinoxylan 
từ cám gạo ở quy mô 120 kg cám 
gạo/mẻ với hiệu suất thu hồi 
arabinoxylan đạt tới 68%. Quy 
trình đã được đăng ký giải pháp 
hữu ích và có quyết định chấp 
nhận đơn hợp lệ của cục Sở hữu 
trí tuệ theo quyết định số 
41146/QĐ-SHTT ngày 14 tháng 6 
cho số đơn 2-2018-00170. 

Quy trình công nghệ và mô 
hình thiết bị sản xuất 02 loại thực 
phẩm chức năng gồm Immubran 
và Spobio Immunobran (Kid) có 
arabinoxylan ở quy mô 150 
kg/mẻ. 

Đã đánh giá được tác dụng sinh 
học tăng cường miễn dịch của các 
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sản phẩm Immunobran, Spobio 
Immunobran (Kid) có hiệu quả 
kích thích sinh tổng hợp IFN- (đều 
tăng 3,5 lần), tăng hoạt tính diệt tế 
bào ung thư Sarcoma-180 của tế 
bàog lympho (tăng 1,5-2,4 lần), 
hoạt tính thực bào của đai thực 
bào (tăng 62-68%) so với lô ĐCS, 
và tương đương với chế phẩm 
thương mại Lentin plus 1000 của 
hãng Daiwa, Nhật bản ở cùng liều 
sử dụng 

Đã hoàn thiện sản phẩm và xây 
dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản 
phẩm, đăng ký công bố chất lượng 
của 3 loại sản phẩm sau: 

 Sản phẩm thực phẩm chức 
năng Immunobran 

 Sản phẩm thực phẩm chức 
năng Spobio Immunobran 

 Sản phẩm thực phẩm chức 
năng Spobio Immunobran Kid 

Cả 3 sản phẩm đã có giấy tiếp 
nhận công bố sản phẩm của Cục 
VSATTP, Bộ Y tế. Trong đó, sản 
phẩm Immunobran v Spobio 
Immunobran Kid vì được cấp giấy 
tiếp nhận công bố sớm hơn (tháng 
3/2018) nên đã kịp sản xuất trong 
thời gian thực hiện dự án để 
thương mại hóa trên thị trường, có 
doanh thu và bước đầu được người 
tiêu dùng chấp nhận. 

Đã xây dựng được bộ tài liệu 

và đào tạo kĩ thuật viên và công 
nhân cho dự án sản xuất, và thực 
hiện sản xuất được các chế phẩm 
với số lượng và chất lượng như 
sau: 

 5007 kg bột arabinoxylan sấy 
phun sản xuất ở quy mô pilot với 
hàm lượng arabinoxylan >30%, 
trong đó 6-600 kDa chiếm tỷ lệ 
>80%. 

5016 kg thực phẩm chức năng 
chứa arabinoxylan với tên thương 
mại Immunobran, Spobio 
Immunobran, Spobio Immunobran 
Kid đạt các tiêu chuẩn như đăng 
ký trong thuyết minh. 

Đã tính toán được giá thành sản 
xuất, giá bán cho nhà phân phối và 
giá tới tay người tiêu dùng cho 3 
loại sản phẩm trên v đánh giá 
được hiệu quả kinh tế-xã hội của 
dự án. 

 (Theo nasati) 
 
 Pin Mặt trời trong suốt có thể 
dùng làm mái che nhà kính  

Các nhà khoa học tại Đại học 
North Carolina State (Mỹ) đã tạo 
ra loại pin Mặt trời gần như trong 
suốt có thể dùng để lắp đặt mái 
che nhà kính. Chúng có khả năng 
tạo ra điện mà không ảnh hưởng 
đến sự phát triển và sức khỏe của 
thực vật sống ở bên trong nhà 
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kính. 
Sản phẩm mới của nhóm 

nghiên cứu là một loại pin Mặt 
trời hữu cơ (ST-OSC), không phải 
là loại pin Mặt trời truyền thống 
làm từ silic được sử dụng rộng rãi 
trong các trang trại năng lượng 
Mặt trời hiện nay. 

Điểm nổi bật của loại pin Mặt 
trời ST-OSC là nó có thể được 
điều chỉnh để hấp thụ các bước 
sóng ánh sáng khác nhau, tùy theo 
từng loại cây trồng. Tuy nhiên, pin 
ST-OSC có hiệu suất chuyển đổi 
ánh sáng Mặt trời thành điện năng 
thấp hơn so với các tế bào quang 
điện thông thường. Nhóm nghiên 
cứu cho biết họ đang tìm cách để 
khắc phục vấn đề này. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Phát triển thành công 
phương pháp mới phát hiện sớm 
nguy cơ mắc bệnh tự kỷ 

Giáo sư Benny Zee, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng 
và thống kê sinh học tại Đại học 
Hong Kong (Trung Quốc) mới đây 
đã phát triển thành công phương 
pháp mới giúp phát hiện sớm bệnh 
tự kỷ hoặc nguy cơ mắc bệnh tự kỷ 
thông qua quét cõng mạc của trẻ. 

Theo thông tin được đăng tải 
trênn Reuters, phương pháp mới 

của Giáo sư Benny Zee cần sử 
dụng một máy ảnh có độ phân giải 
cao kết hợp với công nghệ trí tuệ 
nhân tạo để phân tích sự kết hợp 
của các yếu tố bao gồm mạch máu 
và các dây thần kinh võng mạc. 

Nhóm nghiêm cứu của Giáo sư 
Benny Zee đã thử nghiệm phương 
pháp này trên 70 tình nguyện viên, 
trong đó có 46 trẻ bị tự kỷ và 24 
trẻ có sức khỏe tâm lý bình 
thường, nằm trong độ tuổi từ 6-13 
tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thất, 
phương pháp quét võng mạc của 
ông Benny Zee có thể phát hiện 
chính xác tới mức độ chính xác 
lên tới 95,7%. 

Phương pháp phát hiện sớm 
bệnh tử kỷ hoặc nguy cơ mắc bệnh 
tự kỷ thông qua quét võng mạc 
của nhóm nghiên cứu do Giáo 
sư Benny Zee hiện đã được công 
bố trên Tạp chí EClinicalMedicine 
và nhận được nhiều sự quan tâm 
của các chuyên gia về bệnh tự kỷ. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Phát minh mới của các nhà 
khoa học Phần Lan giúp vaccine 
Covid-19 có tác dụng hiệu quả 
hơn 

Được biết, vaccine mới sử 
dụng công nghệ chuyển gen được 
phát triển tại Đại học Đông Phần 
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Lan và dựa trên nghiên cứu được 
thực hiện tại Đại học Helsinki và 
Đại học Đông Phần Lan. 

 
Vaccine dạng thuốc xịt mũi được các nhà 
khoa học Phần Lan phát minh nhằm có 

tác dụng tốt hơn các mũi tiêm 

Vắc-xin này được áp dụng 
công nghệ chuyển gen do nhóm 
nghiên cứu của Giáo sư Học viện 
Seppo Ylä-Herttuala phát triển tại 
Đại học Đông Phần Lan. Công 
nghệ này đã được sử dụng thành 
công trong một số thử nghiệm lâm 
sàng bằng liệu pháp gen để điều trị 
các bệnh tim mạch và ung 
thư. Vaccine ngừa Covid-19 sử 
dụng adenovirus an toàn có chứa 
sợi DNA nhân bản, khiến các tế 
bào mũi họng sản xuất ra protein, 
từ đó tạo ra phản ứng với vaccine. 
Thực tế không có virus SARS-
CoV-2 trong loại vaccine này. 

Kết quả sơ bộ cho thấy vaccine 
đã hoạt động tốt trong các nghiên 
cứu trên động vật, trong vòng vài 
tháng tới sẽ bắt đầu thử nghiệm 
lâm sàng trên người. Xịt đường 

mũi đã được chọn làm phương 
pháp sử dụng cho loại vaccine mới 
vì virus SARS-CoV-2 lây truyền 
tự nhiên qua đường hô hấp. Sử 
dụng vaccine đường mũi dường 
như tạo ra một phản ứng miễn 
dịch rộng hơn so với tiêm bắp. 

Giáo sư Seppo Ylä-Herttuala, 
Đại học Đông Phần Lan cho biết: 
“Vaccine tiêm bắp tạo ra kháng 
thể IgG trong máu, nhưng vaccine 
xịt mũi cũng tạo ra phản ứng IgA 
bảo vệ màng nhầy. Chúng tôi giả 
định rằng điều này cũng có thể 
ngăn những người đã tiêm vaccine 
lây truyền virus”. 

Theo ông, các chương trình 
tiêm chủng đang diễn ra hiện nay 
không loại bỏ được nhu cầu về 
vaccine mới, vì các biến thể mới 
được cho là sẽ gây ra những làn 
sóng lây nhiễm mới. 

Công ty Rokote sẽ thực hiện 
các thử nghiệm vaccine lâm sàng 
đầu tiên ở Phần Lan và đã chuẩn 
bị công nghệ thương mại cần thiết 
để sản xuất vaccine. Sau khi được 
cấp phép lưu hành, vaccine có thể 
bảo đảm cung cấp cho Phần Lan 
và châu Âu. 

(Theo vietq.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Máy cày Tư Rô: Sáng chế 
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hữu ích của lão nông Cà Mau 
Chiếc máy cày siêu rẻ, siêu 

nhẹ, có thể chạy được dưới nước 
của ông Nguyễn Văn Rô (tên 
thường gọi Tư Rô, ngụ ấp Giá 
Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái 
Nước) vốn đã quen thuộc với 
người dân Cà Mau. Dù mới học 
hết lớp 4 nhưng sáng chế hữu ích 
của ông đã giúp ích nhiều cho 
người lao động. 

 
Sau nhiều ngày trăn trở, khi 

nhìn thấy chiếc máy xới cỏ ở sân 
bóng nhân tạo có cấu tạo gần 
giống với chiếc máy cày truyền 
thống nhưng các bộ phận đều 
được làm rất gọn nhẹ, dễ sử dụng 
ông liền bật ra ý tưởng: Làm chiếc 
máy cày nhẹ hơn so với máy cày 
thông thường, có thể nổi trên mặt 
nước, dễ dàng di chuyển trong 
vùng kênh rạch miền Tây Nam 
Bộ. 

Để máy nhẹ hơn, ông Rô dùng 
inox 304 thay thế các linh kiện 
bằng sắt, giúp chiếc máy giảm từ 
150kg xuống còn 100kg. Ngoài ra, 

ông cũng lắp thêm lưỡi cày có thể 
điều chỉnh độ cao theo phương 
thẳng đứng để thay đổi độ sâu của 
đất cần được cày xới. Điểm khác 
biệt trong sáng chế của ông 
Nguyễn Văn Rô là việc sử dụng 
dùng thùng hình trụ đưa vào phía 
trong khung hình trụ của các bánh 
lồng giúp máy cày có thể dễ dàng 
nổi lên trên mặt nước. 

Các loại máy cày do ông Tư Rô 
chế tạo khá gọn nhẹ, dễ dàng di 
chuyển trong điều kiện sông nước 
như ở Cà Mau, mặt khác giá thành 
hợp lý, chỉ từ 12-16 triệu đồng và 
đặc biệt là phù hợp với nhu cầu 
thực tế hiện nay của bà con. Ông 
Tư Rô tự tin: “Máy cày của tôi có 
thể lội ngang sông Cái Tàu chứ 
nói gì qua các kênh, mương, đầm 
tôm”. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Thiết bị đeo trước trán có thể 
cải thiện điều trị vàng da cho trẻ 
sơ sinh 

Theo trường Đại học quốc gia 
Yokohama, Nhật Bản, bệnh vàng 
da xảy ra ở 60 đến 80% trẻ sơ 
sinh, có thể gây tổn thương não 
hoặc thậm chí tử vong nếu không 
được kiểm soát. Đó là lý do nhóm 
nghiên cứu đã chế tạo thiết bị mới 
hỗ trợ điều trị. 
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Vàng da là do nồng độ của hợp 
chất bilirubin trong máu tăng cao, 
khiến da chuyển sang màu vàng. 
Điều trị thông thường là cho trẻ sơ 
sinh tiếp xúc với ánh sáng xanh để 
phá vỡ bilirubin, sau đó đào thải ra 
ngoài qua nước tiểu. Quá trình này 
mất nhiều thời gian khiến cho trẻ 
sơ sinh phải xa mẹ và có thể dẫn 
đến mất nước và dị ứng. 

Hiện nay, các bác sĩ nhi đánh 
giá định kỳ mức độ bilirubin ở trẻ 
sơ sinh bị vàng da bằng công cụ 
cầm tay gọi là máy đo bilirubin. 
Nhóm nghiên cứu tại trường Đại 
học Yokohama do PGS. Hiroki 
Ota dẫn đầu, đã chế tạo được thiết 
bị thực hiện liên tục nhiệm vụ 
tương tự. 

Mẫu thiết bị mới chạy bằng pin 
sẽ bám nhẹ vào trán trẻ sơ sinh 
thông qua giao diện silicone dẻo, 
sử dụng máy ảnh tích hợp và đèn 
LED để chụp ảnh da của trẻ. Hình 
ảnh được truyền theo phương thức 
không dây đến điện thoại thông 
minh kết nối, ở đó, ứng dụng phân 
tích màu da trong ảnh sẽ xác định 
mức bilirubin trong thời gian thực. 
Ngoài ra, thiết bị cũng tích hợp 
máy đo oxy xung để đo nhịp tim 
và độ bão hòa oxy trong máu của 
trẻ. 

Cho đến nay, mẫu thiết bị đã 

được thử nghiệm trên 50 trẻ sơ 
sinh và được phát hiện là chưa đủ 
chính xác cho các chẩn đoán lâm 
sàng, ít nhất là ở thời điểm hiện 
tại. Tuy nhiên, điều đó có thể thay 
đổi nhờ những cải tiến tiếp theo, 
một trong số đó liên quan đến việc 
điều chỉnh giao diện silicone để 
tiếp xúc với da tốt hơn. 

(Theo nasati) 
 

 Phương pháp điều trị mới 
cho u nguyên bào thần kinh đệm 

Những bệnh nhân mắc u não 
nguyên phát phổ biến và nặng, với 
tỷ lệ sống sót chỉ trong 5 năm, u 
nguyên bào thần kinh đệm đa 
dạng, là bệnh khó điều trị bằng 
các phác đồ hiện tại dựa vào phẫu 
thuật, xạ trị, hóa trị. 

Phương pháp điều trị nano 
nhắm mục tiêu vào u thần kinh 
đệm mới, chỉ giải quyết các tế bào 
khối u nhằm tăng hiệu quả và 
giảm tác dụng phụ. Thuốc thải sắt 
được gọi là Dp44mT (Di-2-
pyridylketone-4,4-dimethyl-3-
thiosemicarbazone) là loại thuốc 
hiệu quả được biết đến để ức chế 
sự tiến triển của khối u nhưng 
chưa được sử dụng để chống lại 
khối u não trước nghiên cứu này. 
Chelator hoạt động làm giảm 
lượng sắt dư thừa cần thiết cho các 
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tế bào ung thư. Sử dụng manh mối 
từ chính các khối u, nhóm nghiên 
cứu phát triển một chất mang nano 
được nạp Dp44mT sẽ thu hút 
những khối u thần kinh đệm, nơi 
có nhiều thụ thể IL13 (Interluken). 
Bởi vì thụ thể IL13 rất nhiều, sau 
đó phối tử IL13 vào chất mang 
polyme phân hủy sinh học được 
FDA chấp thuận (với Dp44mT 
bên trong) để các thụ thể sẽ thu 
hút các phối tử, từ đó nhận được 
thuốc. 

Nghiên cứu này đã được thử 
nghiệm liệu pháp nano cả in vivo 
và in vitro, là báo cáo đầu tiên về 
việc phân phối có mục tiêu 
Dp44mT tới các khối u ác tính. 

 (Theo nasati) 
 
 Tạo hạt nano mang thuốc 
chữa ung thư từ đậu nành  

Làm chủ được quy trình bào 
chế nano liposom có chứa 
paclitaxel - một dược chất nổi 
tiếng về điều trị ung thư, PGS.TS 
Nguyễn Đại Hải (Viện Khoa học 
Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm 
KHCN Việt Nam) tin rằng đây sẽ 
là cơ sở để nhóm nghiên cứu 
hướng tới việc góp phần làm giảm 
chi phí điều trị căn bệnh này cho 
người dân Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu của PGS.TS 

Nguyễn Đại Hải đi đến quyết định 
thử nghiệm việc điều chế liposom 
với thành phần lecithin chiết xuất 
từ đậu nành để làm thuốc điều trị 
ung thư.  

Với những kinh nghiệm có 
được trong các nghiên cứu về 
liposom khi còn làm nghiên cứu 
sinh cùng nhóm nghiên cứu gồm 
các chuyên môn về vật liệu cao 
phân tử, bào chế dược, sinh học 
động vật, dược lý lâm sàng, và 
kiểm nghiệm thuốc, PGS Nguyễn 
Đại Hải tự tin là ông và cộng sự có 
thể đưa ra quy trình sản xuất hạt 
nano liposom từ lecithin đậu nành 
mang paclitaxel hoàn chỉnh. Được 
sự quan tâm đầu tư về trang thiết 
bị nghiên cứu cũng như kinh phí 
thực hiện từ Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam và Sở 
Khoa học và Công nghệ thành phố 
Hồ Chí Minh thì hiện nay nhóm 
nghiên cứu đã làm chủ được công 
nghệ nano liposom từ nguồn lipid 
đậu nành. Trong đó, đối với hoạt 
chất paclitaxel đã được nghiên cứu 
thành công khi nâng quy mô 100 
g/mẻ và được thử nghiệm in vivo 
trên động vật. 

Điều quan trọng hơn, do loại 
thuốc này đã lưu hành trên thị 
trường và việc của các nhà khoa 
học chỉ là thay thế lớp vỏ bên 
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ngoài nên việc sản xuất thuốc đưa 
vào thị trường gần như không cần 
tiến hành các bước như cách làm 
với một loại thuốc mới.  

Việc đảm bảo độ bền vật lý khi 
thuốc được đưa vào cơ thể được 
xem là một trong những thách 
thức mà nhóm gặp phải. Với hàng 
nghìn những thí nghiệm, nhóm đã 
tìm ra lời giải bằng việc tạo lớp 
màng bao phủ polyethylene glycol 
bên ngoài.  

Với kết quả, hạt nano liposom 
có kích thước trung bình từ 100-
200 nm, hiệu quả mang thuốc 
paclitaxel đạt gần 95%, nhóm 
nghiên cứu của Viện Khoa học 
Vật liệu ứng dụng tin rằng đây sẽ 
là cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo 
trong ứng dụng hóa trị liệu. Quan 
trọng hơn, hạt nano liposom mang 
paclitaxel thu được từ quy trình 
này có thể sản xuất rộng rãi với số 
lượng lớn, dễ dàng nâng cỡ lô sản 
xuất do đậu nành là nguồn nguyên 
liệu tương đối dễ kiếm, giá thành 
rẻ Quy trình sản xuất hạt nano 
liposom từ lecithin đậu nành mang 
paclitaxel đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ cấp bằng bảo hộ độc quyền 
giải pháp hữu ích số 2424 được 
công bố vào ngày 26/10/2020. 

Dù nhìn thấy tiềm năng thị 
trường và nắm trong tay quy trình 

sản xuất cũng như đội ngũ nhà 
khoa học đủ năng lực để có thể 
thay thế hàng nhập ngoại nhưng 
PGS.TS Nguyễn Đại Hải hiểu 
rằng, đây mới chỉ là những bước 
đi đầu tiên. Việc thuyết phục được 
Bộ Y tế cấp phép lưu hành và tiến 
tới thương mại hóa sản phẩm vẫn 
là chặng đường đi khá xa.  

 (Theo noip.gov.vn) 
 
 Miếng dán đặc biệt giúp con 
người có thể tự tiêm vaccine cho 
bản thân  

Các nhà khoa học Nhật Bản 
vừa phát triển thành công một 
miếng dán chạy bằng pin sinh học 
cho phép vaccine thẩm thấu vào 
cơ thể người nhanh hơn các miếng 
dán lăn kim hiện nay. 

 
Được biết, các miếng dán lăn 

kim hiện nay được sử dụng trong 
phương pháp điều trị chứng đau 
nửa đầu và giảm đau. Các miếng 
dán này chứa một liều thuốc giới 
hạn và được đưa vào cơ thể người 
qua việc thẩm thấu trên da. Nhóm 
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của Giáo sư Nishizawa đã nghiên 
cứu ứng dụng dùng nguồn năng 
lượng có điện thế thấp để thúc đẩy 
quá trình đưa thuốc vào cơ thể qua 
các mũi kim trên miếng dán nhanh 
hơn, với liều lượng nhiều hơn. 

Miếng dán vaccine được nhóm 
phát triển dựa trên phương pháp 
sản xuất SEAL (StampEd 
Asembly of Polymer Layer) và 
công nghệ sản xuất chip máy tính. 
Phương pháp này giúp tạo ra 
những vi hạt nhỏ được điều chỉnh 
sẵn, có tác dụng nhả vaccine vào 
những thời điểm khác nhau và mô 
phỏng quá trình đưa thuốc vào cơ 
thể. 

Nhóm đã sử dụng miếng dán vi 
kim trên chuột với vaccine 
prevnar-13 chống lại vi khuẩn 
pneumoccocal gây ra bệnh viêm 
phổi và công bố kết quả trên trên 
tạp chí y sinh Nature Biomedical 
Engineering đầu năm 2020. 
PGS.TS Thành cho biết, cần làm 
thêm thực nghiệm lâm sàng trên 
người để bảo đảm an toàn của sản 
phẩm. Miếng dán tiêm vaccine có 
tiềm năng lớn trong bối cảnh đại 
dịch COVID-19 hoành hành, e 
ngại lây nhiễm khiến nhiều người 
không muốn hoặc không thể tới 
các cơ sở y tế để tiêm chủng. 

(Theo vietq.vn) 

 Những sáng chế thiết bị 
'nhiều trong một'  

Trong 20 năm qua, những thiết 
bị chế biến thức ăn chăn nuôi kết 
hợp được nhiều công đoạn băm, 
nghiền, trộn, ủ thậm chí là nấu 
chín thức ăn của nhà sáng chế 
Đinh Văn Giang (Sông Cái, 
Quảng Ninh) đã được nhiều khách 
hàng đặt mua. 

Nghĩ là làm, ông đi khắp nơi 
mua động cơ, phụ kiện rồi tự tay 
gò hàn thùng tôn để làm ra chiếc 
máy đầu tiên với sức nghiền 40 kg 
nguyên liệu một lúc. Tất cả các 
loại thức ăn đưa vào máy từ thân 
chuối tới thân ngô, rau khoai lang, 
cám đến ốc cá, thức ăn thừa…. 
đều trở nên nhuyễn mịn trong 
vòng từ 3-4 phút và có thể cho vật 
nuôi ăn trực tiếp mà không cần 
nấu. Nhờ có chiếc máy, công việc 
cả ngày của vợ chỉ còn diễn ra 
trong 15 phút đồng hồ, hiệu quả 
hơn hẳn. 

Từ khởi đầu của chiếc máy 
nghiền thức ăn, ông Đinh Văn 
Giang đã phát triển thành nhiều 
dạng mẫu sản phẩm khác nhau, tất 
cả đều dựa trên nguyên tắc giản dị 
đó. Nó có thể được dùng vào đủ 
việc, từ nghiền thức ăn cho trâu bò 
lợn gà, cá cho đến xay gừng, nghệ 
và xắt thuốc tùy theo nhu cầu của 
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người sử dụng.  
Những cải tiến mà ông dành 

nhiều công sức cho các phiên bản 
khác nhau, không hẳn vì ông có 
được cách nghĩ của doanh nghiệp 
là phải “đa dạng hóa sản phẩm” 
mà bởi vì yêu cầu của khách hàng 
ở mỗi vùng lại khác nhau. Máy 
của ông bền tới mức hai mươi 
năm vẫn chạy tốt, người hàng xóm 
mua chiếc máy đầu tiên từ những 
năm 2000 giờ vẫn chạy tốt, chỉ 
thay lưỡi dao khi mòn.  

Nhờ những sáng chế hữu ích 
mà nhà sáng chế Đinh Văn Giang 
đã được tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 
bằng cách cấp đất sử dụng 50 năm 
để mở rộng thêm nhà xưởng, phát 
triển các dây chuyền sản xuất 
chuyên nghiệp, có quy mô lớn, 
góp phần hạ giá thành và nghiên 
cứu ra nhiều loại máy móc hơn 
nữa.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Sáng chế biến rác thải sinh 
hoạt thành phân hữu cơ của anh 
'kỹ sư làng' 

Đó là những hiệu quả của 
chiếc máy xử lý rác Demeter do kỹ 
sư Nguyễn Tuấn Anh (Biên Hoà, 
Đồng Nai) đang nghiên cứu, chế 
tạo để đưa ra thị trường. 

Theo anh Tuấn Anh, những 

năm gần đây, Chính phủ đã có 
nhiều chương trình, chính sách 
nhằm khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân tham gia đầu tư nghiên 
cứu công nghệ, xây dựng các khu 
xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện 
với môi trường. Tuy nhiên, một 
trong những vấn đề khiến nhiều 
doanh nghiệp “đau đầu” đó chính 
là xử lý, phân loại rác tại nguồn, 
cùng với đó là tận dụng được 
nguồn rác thải hữu cơ để tái sử 
dụng. 

Theo đó, Demeter có thiết kế 
nhỏ gọn (R280xD600xC900), 
trọng lượng chỉ khoảng 50kg nên 
rất phù hợp để sử dụng trong nhà 
bếp nhằm tái chế sử dụng rác thải 
hữu cơ. Điểm đặc biệt, chiếc máy 
này có quy trình hoàn toàn tự 
động, khép kín, thao tác đơn giản 
và tốc độ xử lý nhanh. 

Được biết, với việc trang bị mô 
tơ công suất cao, trong vòng 1 
tiếng đồng hồ, Demeter có khả 
năng xử lý đến 30kg rác thải hỗn 
hợp. Thậm chí, các loại rác thải 
cứng như vỏ cây, xương động 
vật… máy đều có khả năng xử lý 
triệt để. Ngoài ra, Demeter còn 
được trang bị công nghệ khử mùi 
diệt vi khuẩn bằng ion âm (-) kết 
hợp với hệ thống thoát khí đặc 
biệt. Do đó, máy có khả năng xử 



 Số 241 – 03/2021 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 20 
 

lý triệt để mùi hôi độc hại phát 
sinh trong quá trình phân hủy. 
Demeter còn được thiết kế với cơ 
chế hoạt động đóng ngắt điện tự 
động để đem lại an toàn cho quá 
trình mở nắp vệ sinh khoang xay 
và cấp chất phụ gia vào bình chứa. 
Đồng thời, hệ điều khiển tự động 
cho phép người dùng có thể chủ 
động cài đặt thêm thời gian đảo 
trộn để làm giảm độ ẩm của phân. 

Sáng chế này được cho là giúp 
giảm thiểu việc chôn lấp rác thải 
và lúc đó sẽ hạn chế được những 
tác nhân gây ô nhiễm môi trường 
cho nguồn nước, không khí, đồng 
thời giảm thiểu được thể tích cho 
việc thu gom rác thải và mang lại 
sự tiện lợi khi không phải thu gom 
rác thải hữu cơ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC 
ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN 
LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 
VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2021 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp 
phòng, chống sản xuất, kinh 
doanh hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng và hàng hàng vi 
phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm 
chức năng đã được Trưởng Ban 

chỉ đạo 389 quốc gia phê duyệt tại 
văn bản số 397/KH-PVTT ngày 
21/10/2019 của văn phòng thường 
trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
19/6/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, hàng kém chất lượng thuộc 
nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền (Chỉ 
thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018). 
Căn cứ Kế hoạch thanh tra y tế 
năm 2021 ban hành kèm theo 
Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 
24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
Ban Chỉ đạo 389 Bộ Y tế xây dựng 
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả thuộc lĩnh vực y tế năm 2021 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết số 41/NQ-CP 
ngày 09/6/2012 của Chính phủ về 
đẩy mạnh công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong tình hình 
mới; Quyết định số 05/QĐ-
BCĐ389 ngày 23/9/2015 của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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hoạch triển khai Nghị quyết 
số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-
TTg ngày 19/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng 
thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 

2. Tăng cường công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng 
thuộc liên quan lĩnh vực y tế, đặc 
biệt là nhóm hàng dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền, trang thiết bị y tế và 
các mặt hàng phục vụ phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Thực hiện nghiêm túc các 
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia về công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả, đặc biệt là các 
mặt hàng phục vụ phòng chống 
dịch bệnh Covid-19. 

II. NHIỆM VỤ CHUNG 
1. Công tác tham mưu 
Nghiên cứu, đề xuất với các 

cấp có thẩm quyền những bất cập 

về các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong lĩnh 
vực y tế; đề xuất việc sửa đổi các 
chế tài xử lý liên quan lĩnh vực y 
tế. 

2. Công tác chỉ đạo điều hành 
- Quán triệt thực hiện nghiêm 

túc các Chỉ thị, Nghị quyết và Kế 
hoạch của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia ban hành như: Nghị 
quyết số 41/NQ-CP ngày 
09/6/2012, Chỉ thị số 17/CT-
TTg ngày 19/6/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng thuộc nhóm hàng dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền; Chỉ thị số 17/CT-
TTg ngày 09/5/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước, chấn chỉnh hoạt động quảng 
cáo; Các văn bản chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác 
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 2021. 

- Rà soát các văn bản quy phạm 
pháp luật, cơ chế, chính sách liên 
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quan đến công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả 
trong lĩnh vực y tế; kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung các quy định không 
còn phù hợp để nâng cao hiệu quả 
công tác, đáp ứng yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ. 

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề 
đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm 
đối với mặt hàng thuộc phạm quản 
lý của Bộ Y tế, nhất là các mặt 
hàng thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm kém chất lượng theo Chỉ thị 
số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ; Tích cực 
chủ động phối hợp với các lực 
lượng chức năng (công an, hải 
quan, Quản lý thị trường,...) trong 
công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả trong lĩnh vực y tế. 

- Thanh tra, kiểm tra theo kế 
hoạch và đột xuất các tổ chức, cá 
nhân về các hành vi buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Tăng cường các hoạt động 
trao đổi thông tin, hỗ trợ chống 
buôn lậu, chống hàng giả, hàng 
kém chất lượng đối với các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh các mặt hàng thuộc phạm vi 
quản lý của ngành y tế. 

- Tuyên truyền cho nhân dân 

tác hại của hàng giả, hàng kém 
chất lượng; phổ biến số điện thoại 
đường dây nóng của ban chỉ đạo 
389 Bộ Y tế để người dân biết, 
tham gia phát hiện, tố giác các 
hành vi vi phạm pháp luật… (Còn 
nữa). 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Vải thiều Lục Ngạn được 
Nhật Bản cấp Bằng bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý  

Vải thiều huyện Lục Ngạn là 
sản phẩm đầu tiên của Việt Nam 
được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại 
Nhật Bản. Chủ tịch UBND tỉnh 
Bắc Giang Lê Ánh Dương cho 
biết, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp 
Nhật Bản vừa cấp bằng bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý đối với vải thiều huyện 
Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang. 

Trước đó, vải thiều tỉnh Bắc 
Giang cũng được bảo hộ thành 
công nhãn hiệu tại nhiều quốc gia 
khác như Trung Quốc, Lào, 
Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, 
Australia. Theo Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Lục Ngạn, tổng diện tích 
vải thiều của 12 xã vùng cao trong 
huyện khoảng 4,6 nghìn ha. Năm 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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2020, sản lượng đạt hơn 50 nghìn 
tấn, giá trị khoảng 1,5 nghìn tỷ 
đồng. 

Quả vải to đều, chín đỏ đẹp, vị 
ngọt đậm, vận chuyển không bị 
dập nát. Do điều kiện thời tiết và 
đất đai của các xã này có nhiều 
khác biệt so với xã vùng thấp nên 
quả vải nơi đây chín muộn hơn từ 
10 - 15 ngày. Vì vậy, vải thiều 
muộn vùng cao Lục Ngạn ngày 
càng nổi tiếng, dễ tiêu thụ. 

Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lục Ngạn đã tham 
mưu với UBND huyện chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn hướng dẫn bà 
con chăm sóc vải thiều sau thu 
hoạch. Cùng đó, huyện tiếp tục 
định hướng người dân sản xuất vải 
thiều theo quy trình VietGAP và 
GlobalGAP, lựa chọn các vùng 
sản xuất có đủ điều kiện để tiếp 
tục chỉ đạo chăm sóc phục vụ xuất 
khẩu. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Nhu cầu bảo hộ sở hữu trí 
tuệ cho các sản phẩm thủy sản 
Việt Nam 

Số lượng các sản phẩm thủy 
sản của nước ta được bảo hộ sở 
hữu trí tuệ chỉ dưới 10% so với 
các nông sản khác của ngành 
nông nghiệp. Đây là con số khá 

khiêm tốn khi tiềm năng phát triển 
thủy sản của nước ta là rất lớn, 
với nhiều sản phẩm đặc thù như 
cá tra, tôm sú, cá ngừ, bạch tuộc, 
sò điệp... Vậy đâu là những thách 
thức, khó khăn trong việc bảo hộ 
sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm 
thủy sản ở nước ta?                

Việt Nam là nước nông nghiệp 
nằm trong khu vực nhiệt đới gió 
mùa, thiên nhiên ưu đãi, do đó các 
đặc sản của địa phương chủ yếu là 
nông sản, trong đó có nhiều đặc 
sản quý đã được bảo hộ. Bên cạnh 
đó, tiềm năng phát triển thủy sản ở 
nước ta cũng rất lớn nhờ có bờ 
biển dài và nhiều hệ thống sông 
ngòi. Hiện nay, nước ta có hơn 
600 cơ sở sản xuất thủy sản ở quy 
mô công nghiệp. Sản lượng thủy 
sản bao gồm khai thác và đánh bắt 
đạt hàng triệu tấn. Ngành thủy sản 
đã vươn lên trở thành ngành mũi 
nhọn trong nông nghiệp. Xuất 
khẩu thủy sản năm 2020 đạt gần 9 
tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 
2019 với nhiều mặt hàng phong 
phú. Tuy nhiên, các sản phẩm thủy 
sản được bảo hộ sở hữu trí tuệ còn 
hạn chế so với các nông sản khác. 
Cho đến nay, chỉ có một số sản 
phẩm thủy sản được bảo hộ như: 
ốc hương Khánh Hòa, tu hài, ngán 
Quảng Ninh, sá sùng Vân Đồn, 
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nước mắm Phú Quốc, nước mắm 
Phan Thiết, nước mắm Nha Trang, 
mắm tôm Hậu Lộc, chả mực Hạ 
Long... Các sản phẩm được chế 
biến từ các loài nuôi chủ lực của 
Việt Nam như cá tra, tôm sú, tôm 
chân trắng, tôm hùm... vẫn chưa 
được đăng ký bảo hộ sở hữu trí 
tuệ. Đây là 1 trong 6 điểm hạn chế 
trong xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam. 

Các hộ sản xuất thủy sản nhỏ lẻ 
chưa nhận thức được đầy đủ giá trị 
của bảo hộ sở hữu trí tuệ do đó 
chưa quan tâm đến xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm của 
mình. Các doanh nghiệp xuất khẩu 
khẩu thủy sản lớn mới chỉ tập 
trung xây dựng thương hiệu cho 
một số sản phẩm của doanh 
nghiệp, chưa quan tâm nhiều đến 
thương hiệu của sản phẩm quốc 
gia. 

Hiện nay, ngành thủy sản Việt 
Nam đang ứng dụng công nghệ 
hiện đại trong sản xuất thủy sản 
(chọn giống, công nghệ nuôi và 
chế biến) theo hướng công nghiệp, 
cạnh tranh có lợi thế. Người dân 
sẽ phải bỏ dần các thói quen và 
kinh nghiệm truyền thống, do đó 
cách tiếp cận bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm nông nghiệp cần 
phải xem xét lại. 

Thủy sản Việt Nam có rất 
nhiều sản phẩm đặc thù như: Cá 
tra, tôm sú, cá ngừ, bạch tuộc, ốc 
hương, sò điệp..., với công nghiệp 
chế biến hiện đại phục vụ cho xuất 
khẩu, tiêu dùng nội địa.  

Để ngành thủy sản nước ta phát 
triển bền vững và khẳng định vị 
thế trên thị trường thế giới, trong 
thời gian tới, các cơ quan hữu 
quan, địa phương cần tiếp tục có 
chính sách hỗ trợ, tăng cường bảo 
hộ các sản phẩm chế biến từ thủy 
sản, đặc biệt là các sản phẩm quốc 
gia như cá tra, tôm sú và tôm chân 
trắng. Đồng thời, cần có các cuộc 
hội thảo hướng dẫn hoặc hỗ trợ 
bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản 
phẩm thủy sản xuất khẩu. Bên 
cạnh đó, cần có các dự án, mô 
hình mẫu về kiểm soát chất lượng 
và nguồn gốc sản phẩm nông 
nghiệp nói chung, trong lĩnh vực 
thủy sản được bảo hộ sở hữu trí 
tuệ nói riêng.  

(Theo vjst.vn) 
 

 Hoạt động sở hữu công 
nghiệp tại địa phương năm 2020 

Hoạt động quản lý nhà nước về 
SHCN tại các địa phương trong 
năm 2020 đã đạt được một số 
thành tích nhất định, góp phần 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 
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xã hội ở địa phương. 
1. Kết quả hoạt động  
1.1. Tổ chức bộ máy và nhân 

lực quản lý nhà nước về SHCN 
So với năm 2019, tổ chức bộ 

máy quản lý nhà nước về SHCN ở 
các địa phương trong năm 2020 
không có nhiều sự thay đổi. Hiện 
chỉ có 02 Sở KH&CN có bộ phận 
chuyên trách quản lý về SHCN 
(Phòng Sở hữu trí tuệ) là Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh, các 
địa phương còn lại chức năng 
quản lý SHTT chủ yếu ghép chung 
với các lĩnh vực khác như công 
nghệ, an toàn bức xạ... với tên gọi 
phổ biến là phòng Quản lý chuyên 
ngành. Về nhân sự, cả nước hiện 
có 162 cán bộ thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về SHCN tại các 
Sở KH&CN, trong đó có 44 cán 
bộ chuyên trách và 118 cán bộ 
kiêm nhiệm. Tỉ lệ giữa số lượng 
cán bộ chuyên trách/địa phương 
chỉ là 0.7 (44/63 cán bộ/địa 
phương). Tỉ lệ nêu trên cho thấy 
sự đáng báo động về việc thiếu hụt 
nhân sự nói chung cũng như số 
lượng cán bộ chuyên trách về 
SHCN nói riêng ở hầu hết các địa 
phương. Do đó, để đảm bảo hoạt 
động SHCN của các địa phương 
đồng đều và phát triển hơn nữa, 
vấn đề quan trọng đang tiếp tục 

đặt ra đối với các địa phương hiện 
nay, đó là cần thiết phải ổn định 
về nhân sự, tăng cường, bổ sung 
lực lượng cán bộ chuyên trách về 
SHCN và đẩy mạnh việc đào tạo 
cán bộ. 

1.2. Công tác xây dựng, ban 
hành văn bản pháp luật hướng dẫn 
hoạt động quản lý nhà nước về 
SHCN 

Trong năm 2020, số lượng các 
địa phương có ban hành các văn 
bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn 
tổ chức thực hiện các chính sách, 
pháp luật về SHCN đạt tỷ lệ cao 
(27/63 địa phương, với tổng số 62 
văn bản được ban hành). Thực tế 
cho thấy mặc dù hệ thống văn bản 
pháp luật về SHCN do các cơ 
quan trung ương ban hành đã 
tương đối đầy đủ và đồng bộ, song 
để đưa các văn bản đó thực sự đi 
vào cuộc sống, phù hợp với điều 
kiện và tình hình thực tế của mỗi 
địa phương thì cần tiếp tục đẩy 
mạnh việc tổ chức triển khai và 
hướng dẫn thi hành.  

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, chính sách và pháp 
luật  

Năm 2020, công tác tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, chính 
sách và pháp luật về SHTT vẫn 
được các địa phương tiếp tục quan 
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tâm, được thực hiện dưới nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú, như 
tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, 
hội nghị, tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng 
(báo, đài, website...). Cùng với sự 
phối hợp chặt chẽ của Cục Sở hữu 
trí tuệ, các địa phương đã thực 
hiện 36 cuộc hội thảo, tọa đàm, 
173 lớp tập huấn với hơn 20.000 
lượt người tham dự, hàng trăm 
lượt tuyên truyền phổ biến kiến 
thức, chính sách và pháp luật về 
SHTT trên các phương tiện thông 
tin đại chúng.  

1.4. Công tác hướng dẫn xác 
lập, bảo vệ quyền SHCN 

Công tác hướng dẫn tổ chức, cá 
nhân trong việc xác lập và bảo vệ 
quyền SHTT tại địa phương vẫn là 
hoạt động thường xuyên và được 
các Sở KH&CN quan tâm, đặc 
biệt là tại các địa phương có hoạt 
động kinh tế, đầu tư sôi động. Một 
số địa phương đã đạt được những 
kết quả rất đáng khích lệ trong 
công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ 
việc xác lập, bảo vệ quyền SHCN 
của các tổ chức cá nhân. Việc đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền ở 
các địa phương thông qua các dự 
án tuyên truyền các kiến thức, 
pháp luật về SHTT với 117 lượt 
phát sóng trên truyền hình đã góp 

phần làm chuyển biến rõ rệt trong 
nhận thức của các nhà sản xuất, 
kinh doanh về vấn đề bảo hộ 
quyền SHTT. Điều này thể hiện rõ 
khi so sánh số liệu các lượt người 
dân đến xin tư vấn về SHTT tại 
các Sở Khoa học và Công nghệ 
tương ứng sau 10 năm (giữa năm 
2011 và năm 2020), cụ thể như 
sau: nhãn hiệu: 596/4052 lượt - 
tăng gần 7 lần, kiểu dáng công 
nghiệp: 49/237 lượt – tăng gần 5 
lần, sáng chế: 23/141 lượt - tăng 
hơn 6 lần. 

1.5. Công tác thực thi, xử lý 
xâm phạm quyền SHCN 

Năm 2020, các địa phương đã 
có nhiều nỗ lực trong công tác 
thực thi quyền SHCN nhằm đẩy 
lùi nạn hàng giả, hàng nhái. Theo 
báo cáo của các địa phương, tính 
tổng số trên cả nước đã có 2445 
vụ xử lý xâm phạm quyền SHCN 
được thực hiện, trong đó chủ yếu 
là về nhãn hiệu với 2444 vụ, tổng 
số tiền phạt là 21.418.597.000 
đồng với 203.198.069 sản phẩm bị 
xử lý. Số liệu nêu trên cho thấy số 
vụ xâm phạm quyền SHCN đã 
giảm 32% số vụ (năm 2019 là 
3.293 vụ), giảm 23% tổng số tiền 
phạt (năm 2019 là 26.536.667.000 
đồng) so với năm 2019. Số lượng 
vụ việc xâm phạm quyền giảm cho 
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thấy có sự thay đổi về nhận thức 
tôn trọng quyền SHTT trong cộng 
đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
việc sụt giảm này còn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh nói 
chung và hoạt động bảo vệ quyền 
SHCN nói riêng. Việc xử lý xâm 
phạm quyền SHCN ở các địa 
phương tập trung chủ yếu vào đối 
tượng hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền về nhãn hiệu. Hình thức xử 
phạt được áp dụng chủ yếu là phạt 
cảnh cáo, phạt tiền và tịch thu 
hàng giả mạo về SHTT. 

1.6. Hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển tài sản trí tuệ 

Chương trình Hỗ trợ phát triển 
tài sản trí tuệ đã tiến hành hiệu quả 
qua 03 giai đoạn với phạm vi mở 
rộng hơn với những mục tiêu cụ 
thể, đặc biệt là trên cơ sở nội dung 
Chương trình, nhiều địa phương 
đã xây dựng và triển khai Chương 
trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tuệ của riêng mình. Trong năm 
2020, đã có 175 dự án được các 
địa phương triển khai thực hiện 
với 15 sáng chế/giải pháp hữu ích 
được hỗ trợ bảo hộ, khai thác, 276 
sản phẩm đặc thù địa phương 
được hỗ trợ bảo hộ, quản lý quyền 
SHCN, 21 tổ chức tập thể được 
thành lập để quản lý tài sản trí tuệ 

cộng đồng, 8461 lượt người được 
tập huấn, đào tạo về SHTT, 1376 
lượt doanh nghiệp được hỗ trợ về 
SHTT, 117 lượt phát sóng truyền 
hình tuyên truyền về SHTT. 

1.7. Việc triển khai các biện 
pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động 
sáng kiến, sáng tạo 

Hoạt động thúc đẩy phong trào 
sáng kiến, sáng tạo của các địa 
phương đang có những bước 
chuyển biến tích cực, được triển 
khai ở hầu hết các địa phương, chủ 
yếu dưới hình thức tổ chức các hội 
thi, trao giải thưởng sáng tạo kỹ 
thuật trên địa bàn tỉnh (thường 
niên hoặc 2 năm 1 lần). Trong 
năm 2020, đã có 18 địa phương tổ 
chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 25 
địa phương tổ chức Hội thi sáng 
tạo thanh thiếu niên với hàng 
nghìn giải pháp tham dự cùng 
hàng trăm giải thưởng được trao. 
Thông qua các hội thi, những 
thành quả sáng tạo của các tác giả 
góp phần cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa sản xuất, đem lại lợi ích kinh 
tế - xã hội đã ghi nhận được.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, chúng ta cũng nhìn nhận rõ 
những mặt còn hạn chế, ở các địa 
phương như hoạt động bảo vệ 
quyền đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, cần thiết bổ sung 
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thêm nhân sự, đặc biệt là nhân sự 
chuyên trách trong công tác quản 
lý nhà nước về SHCN… trên cơ 
đó, tìm ra các biện pháp phù hợp 
để  tiếp tục hoàn thiện hệ thống và 
nâng cao hiệu quả hoạt động quản 
lý nhà nước về SHCN trong thời 
gian tới. 

 (Theo noip.gov.vn) 
 
 Thương mại điện tử trên 
mạng xã hội: Cần đảm bảo vấn 
đề quyền sở hữu trí tuệ 

Thương mại điện tử đang là 
ngành có sức bật rất lớn tại Việt 
Nam trong vòng 2 năm qua. Nhiều 
nghiên cứu chỉ ra, mạng xã hội 
đang ảnh hưởng sâu đậm đến các 
hoạt động của thương mại điện tử 
tại Việt Nam khi có đến 74% 
người dùng sẽ tìm kiếm nhận xét 
từ mạng xã hội trước khi quyết 
định mua hàng. 

 
Một trong những điểm khác biệt nổi bật 

giữa mạng xã hội và sàn thương mại điện 
tử là cho đến nay các mạng xã hội chưa 

có chức năng đặt hàng trực tuyến. 

Theo ông Đậu Anh Tuấn, 
Trưởng Ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), với tốc độ phát triển 
nhanh chóng của kinh tế số và 
Internet thì dường như nhiều vấn 
đề về pháp lý đang bị chồng lấn. 
Một số nghiên cứu gần đây của 
VCCI cho thấy, hiện nhiều quy 
định quản lý thông qua điều kiện 
kinh doanh cấp giấy phép hoạt 
động trên môi trường mạng còn 
nhiều bất cập; vấn đề bảo hộ tài 
sản sở hữu trí tuệ đối với các loại 
tài sản trong kinh tế số chưa thực 
sự rõ ràng, hiệu quả; Các mô hình 
kinh doanh, dịch vụ trên nền tảng 
kinh tế số phát triển khá nhanh, 
nhưng lại chưa có nhiều biện pháp 
quản lý… 

Nhiều ý kiến nhận định, một 
trong những điểm khác biệt nổi 
bật giữa mạng xã hội và sàn 
thương mại điện tử là cho đến nay 
các mạng xã hội chưa có chức 
năng đặt hàng trực tuyến. Người 
mua và người bán vẫn phải liên hệ 
trực tiếp với nhau để hoàn thành 
giao dịch thương mại. 

Trong khi đó các sàn thương 
mại điện tử có thể có chức năng 
đặt hàng trực tuyến và cho phép 
giao dịch được hoàn tất trên môi 
trường mạng từ khâu đặt hàng cho 
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đến khâu vận chuyển và giao 
hàng. Do đó, công tác quản lý hoạt 
động có yếu tố thương mại điện tử 
trên mạng xã hội cần có những 
khác biệt với các loại hình thương 
mại điện tử khác để phù hợp với 
bản chất của hoạt động này và có 
tính khả thi trong thực tế. 

Theo ước tính của Google, năm 
ngoái nền kinh tế số của Việt Nam 
đạt 14 tỷ USD, dự báo đến năm 
2025 sẽ đạt mức 54 tỷ USD. Các ý 
kiến cũng cho rằng, để quản lý 
hoạt động thương mại điện tử trên 
mạng xã hội tại Việt Nam trong 
thời gian tới, các quy định liên 
quan đến hoạt động có yếu tố 
thương mại điện tử trên mạng xã 
hội cần dựa trên cơ sở pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và quảng cáo. 

 (Theo baomoi.com) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Ngành Hải quan tập trung 
phân tích thông tin, phát hiện vi 
phạm gian lận xuất xứ 

Phân tích dữ liệu, xác định đối 
tượng trọng điểm để áp dụng các 
biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác 
minh, làm rõ hành vi vi phạm và 
xử lý theo quy định là biện pháp 
mà Tổng cục Hải quan sẽ tập 
trung triển khai trong kế hoạch 

chống gian lận, giả mạo xuất xứ, 
chuyển tải bất hợp pháp năm 
2021. 

 
Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng 

đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 
hải quan để kiên quyết đẩy lùi tình 
trạng gian lận, giả mạo xuất xứ, 
ghi nhãn hàng hóa không đúng 
quy định, xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp; 
mọi hành vi vi phạm phải được 
phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 
theo đúng quy định của pháp luật. 
Qua đó thúc đẩy phát triển sản 
xuất trong nước, bảo vệ các nhà 
sản xuất Việt Nam trước nguy cơ 
bị áp dụng các biện pháp phòng vệ 
thương mại, bảo vệ uy tín của 
hàng hóa Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Để triển khai, các đơn vị 
nghiệp vụ sẽ đồng bộ tham gia vào 
kế hoạch này theo từng nhiệm vụ 
chi tiết. Trong đó, Cục Giám sát 
quản lý về hải quan sẽ chủ trì, đầu 
mối phối hợp với các đơn vị: Cục 
Công nghệ thông tin và Thống kê 
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Hải quan, Cục Quản lý rủi ro, Cục 
Kiểm tra sau thông quan, Cục 
Điều tra chống buôn lậu, Vụ 
Thanh tra - Kiểm tra để tổng hợp, 
phân tích số liệu, lập danh sách 
mặt hàng, đối tượng trọng điểm 
cần áp dụng các biện pháp nghiệp 
vụ; cung cấp thông tin, số liệu, 
danh sách doanh nghiệp có kim 
ngạch xuất khẩu tăng đột biến cho 
các đơn vị biết, phối hợp thực 
hiện. 

Không chỉ phối hợp trong nội 
ngành, Cục Giám sát quản lý về 
hải quan sẽ chủ trì, phối hợp với 
Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và các bộ, ngành liên 
quan thực hiện rà soát cơ sở pháp 
lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 
văn bản pháp quy liên quan đến 
xuất xứ, ghi nhãn để khắc phục sơ 
hở của hệ thống pháp luật, làm cơ 
sở pháp lý để thống nhất thực 
hiện.  

Cục Quản lý rủi ro thực hiện 
phân tích số liệu, xác định danh 
sách mặt hàng, doanh nghiệp có 
kim ngạch XNK gia tăng đột biến, 
có rủi ro cao và phối hợp với các 
đơn vị thực hiện đấu tranh. Các 
tiêu chí xác định như sau: tên 
doanh nghiệp, quốc tịch doanh 
nghiệp, mã số doanh nghiệp, năm 
thành lập, loại hình doanh nghiệp, 

địa chỉ hoạt động; loại hình XNK; 
mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, 
dấu hiệu gian lận, xếp hạng rủi ro. 
Áp dụng phân luồng kiểm tra thực 
tế 100% đối với hàng hóa XNK 
xác định có dấu hiệu rủi ro cao về 
gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi 
nhãn hàng hóa không đúng quy 
định, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, chuyển tải bất hợp pháp… 

Công tác đấu tranh chống buôn 
lậu cũng được triển khai đồng bộ 
với các lĩnh vực nghiệp vụ. Trong 
đó Cục Điều tra chống buôn lậu 
được giao triển khai đồng bộ các 
biện pháp kiểm soát hải quan để 
kịp thời phát hiện, điều tra, xác 
minh làm rõ đối với các đối tượng 
được xác định có dấu hiệu rủi ro 
cao về gian lận, giả mạo xuất xứ, 
ghi nhãn không đúng quy định, 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 
chuyển tải bất hợp pháp; trong đó 
chú trọng tập trung kiểm tra theo 
chuyên đề đối với nhóm mặt hàng 
như: nhóm mặt hàng gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ, trong đó trọng tâm là 
mặt hàng gỗ dán từ nguyên liệu gỗ 
cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ; 
đệm mút; đá nhân tạo; gạch men; 
lốp xe tải và xe khách; nhóm máy 
móc, thiết bị: máy móc, thiết bị, 
dụng cụ,… 

 (Theo baochinhphu.vn) 
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 Ngăn chặn kịp thời việc 
nhập khẩu, kinh doanh, vận 
chuyển cá tầm không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ 

Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố 
Hà Nội đã ban hành Công văn số 
180/BCĐ389/TP-CQTT về tăng 
cường kiểm tra, kiểm soát việc 
nhập khẩu và kinh doanh cá tầm 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

 
Công văn nêu rõ, thực hiện 

Văn bản số 05/BCĐ389-VPTT 
ngày 05/3/2021 của Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia về chỉ đạo của lãnh 
đạo Chính phủ đối với việc nhập 
khẩu và kinh doanh cá tầm; Ban 
Chỉ đạo 389/TP thành phố đề nghị 
các sở, ngành thành viên và Ban 
Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị 
xã triển khai một số nhiệm vụ cụ 
thể. Theo đó, Cục Hải quan thành 
phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng hải 
quan kiểm soát chặt việc nhập 
khẩu cá tầm về Việt Nam tại các 
cửa khẩu để bảo đảm nguồn gốc, 
xuất xứ và chủng loại; kiểm tra, 
ngăn chặn nhập khẩu cá tầm dùng 

làm thực phẩm không nằm trong 
danh mục được phép kinh doanh 
để bảo đảm quyền lợi của người 
tiêu dùng trong nước. Chỉ đạo các 
chi cục hải quan hướng dẫn doanh 
nghiệp và người dân thực hiện thủ 
tục hải quan đối với mặt hàng cá 
tầm nhập khẩu theo đúng quy định 
của pháp luật. 

UBND thành phố giao Cục 
Quản lý thị trường thành phố Hà 
Nội chỉ đạo các đội quản lý thị 
trường phối hợp với các lực lượng 
chức năng có liên quan tăng cường 
kiểm tra việc lưu thông, vận 
chuyển, kinh doanh cá tầm trên thị 
trường nhằm ngăn chặn việc trà 
trộn cá tầm không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ; ngăn chặn hành vi gian 
lận thương mại, bảo vệ quyền lợi 
người nuôi và người tiêu dùng 
trong nước. 

Công an thành phố Hà Nội chỉ 
đạo các phòng nghiệp vụ và công 
an các quận, huyện, thị xã phối 
hợp với cơ quan chức năng liên 
quan kiểm tra, xử lý nghiêm hành 
vi nhập khẩu, kinh doanh, vận 
chuyển cá tầm nhập khẩu nhằm 
đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với 
các hành vi vi phạm quy định của 
pháp luật, lưu ý các vấn đề về 
nguồn gốc, xuất xứ, giấy phép, sở 
hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực 
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phẩm, gian lận thương mại... 
Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát các cơ sở nhập khẩu, 
kinh doanh thủy sản, trong đó có 
mặt hàng cá tầm trên địa bàn 
thành phố trong việc chấp hành 
đúng, đầy đủ quy định của pháp 
luật về ATTP theo quy định; thực 
hiện nghiêm công tác kiểm dịch 
đối với cá tầm nhập khẩu nhằm 
mục đích bảo vệ sức khỏe của 
người tiêu dùng; ngăn chặn việc 
vận chuyển, lưu thông và tiêu thụ 
cá tầm chưa kiểm dịch. 

Liên quan đến nhiệm vụ trên, 
Ban Chỉ đạo 389 quận, huyện, thị 
xã chỉ đạo các lực lượng chức 
năng trên địa bàn tăng cường kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh, nhập 
khẩu cá tầm nhằm phát hiện và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm 
theo quy định của pháp luật. 
Thông tin tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh, xã, phường, 
thị trấn nhằm tuyên truyền cho 
người dân tác hại về việc kinh 
doanh, sử dụng cá tầm nhập khẩu 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
không đảm bảo an toàn thực 
phẩm. Thực hiện tuyên truyền, 
hướng dẫn các cơ sở nhập khẩu, 
cơ sở kinh doanh sản phẩm cá tầm 
nhập khẩu dùng làm thực phẩm 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 
tuân thủ đầy đủ quy định của pháp 
luật về ATTP theo quy định. Quán 
triệt và nêu cao tinh thần trách 
nhiệm của người đứng đầu địa bàn 
trong việc chỉ đạo kiểm tra, kiểm 
soát và ngăn chặn các hành vi kinh 
doanh cá tầm nhập lậu, không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ, chưa kiểm 
dịch theo quy định. 

Các sở, ngành thành viên khác 
trong Ban Chỉ đạo 389/TP thành 
phố phối hợp với các cơ quan có 
liên quan trong việc đấu tranh, 
ngăn chặn các hành vi nhập khẩu, 
kinh doanh, vận chuyển cá tầm 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

(Theo phapluatxahoi.vn) 
 

Chống hàng lậu, hàng giả 
trong thương mại điện tử: 
Tập trung vào lĩnh vưc trọng 
điểm 

Hiện nay, việc mua bán online 
ngày càng trở nên phổ biến. Tuy 
nhiên, bên cạnh mặt tích cực, tình 
trạng gian lận thương mại, hàng 
giả, hàng nhái trên môi trường 
thương mại điện tử (TMĐT) đã trở 
thành mối lo lớn, ảnh hưởng tới 
doanh nghiệp làm ăn chân chính 
cũng như người tiêu dùng. 

Công tác chống hàng lậu, hàng 
giả trên môi trường TMĐT trong 
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năm 2020 là vấn đề nóng nhất 
nhưng cũng khó khăn nhất của lực 
lượng quản lý thị trường (QLTT). 
Ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục 
trưởng Tổng cục QLTT (Bộ Công 
Thương) - cho biết, một số thủ 
đoạn mới đang xuất hiện trên nền 
tảng TMĐT, tập trung vào nhóm 
hàng hóa có giá trị cao, những mặt 
hàng do nước ngoài sản xuất. Thủ 
đoạn được các đối tượng sử dụng 
như: Lập nhiều tài khoản facebook 
và chạy quảng cáo, ảnh chụp sản 
phẩm tương đối chuyên nghiệp và 
không có địa chỉ, số điện thoại 
hoặc địa chỉ chung chung, khi 
khách hàng hỏi thì chỉ nhận inbox 
(nhắn tin riêng). Thậm chí, một số 
đối tượng còn livestream (phát 
trực tiếp), mỗi ngày có thể chốt 
hàng trăm đơn hàng. 

 
Vụ triệt phá tổng kho buôn lậu 

hơn 10.000 m2 với trên 150.000 
sản phẩm hàng hóa không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ tại Lào Cai 
vào tháng 7/2020 là ví dụ điển 
hình. Hay mới đây, ngày 22/2, 
Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai đã phát hiện cơ sở chứa hàng 
chục nghìn sản phẩm quần áo, 
giày dép, đồng hồ... không hóa 
đơn, chứng từ và bán hàng qua 
hình thức livestream trên mạng xã 
hội,trị giá hàng tỷ đồng. 

Mặc dù tích cực triệt phá nhiều 
vụ kinh doanh hàng hóa không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng 
nhái trên mạng xã hội, nhưng theo 
ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng 
Cục QLTT Hà Nội, khó khăn lớn 
nhất khi phát hiện và xử lý các vụ 
việc trên môi trường TMĐT là 
phải có sự việc rõ ràng, phải có 
người mua và có món hàng cụ thể. 
Trong khi các giao dịch, thanh 
toán trên mạng đều là ảo, không 
có địa điểm kinh doanh, khiến lực 
lượng QLTT không kiểm tra được 
ngay. Chưa kể, hầu hết các giao 
dịch theo hình thức này (đối với 
hàng giả, hàng nhái) đều không có 
hóa đơn, chứng từ, nên công tác 
phát hiện và xử lý càng khó khăn. 

Nắm bắt tình hình này, ngay từ 
đầu năm 2020, Tổng cục QLTT đã 
thành lập một bộ phận đặc nhiệm 
chuyên trách riêng chống gian lận 
trên môi trường internet. Tuy 
nhiên, để ngăn chặn kịp thời, có 
hiệu quả và xử lý triệt để tình 
trạng này. Năm 2021, Tổng cục 
QLTT sẽ xây dựng, ban hành và tổ 
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chức thực hiện Kế hoạch tăng 
cường thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát, đấu tranh phòng, chống buôn 
lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng 
không rõ nguồn gốc xuất xứ và 
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trong TMĐT tại các địa bàn, 
lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 
2021-2025. 

Đồng thời, xem xét, xử lý 
chuyển giao hồ sơ vụ việc cho cơ 
quan chức năng tiến hành tố tụng 
hình sự theo quy định của pháp 
luật đối với các tổ chức, cá nhân 
có các hành vi vi phạm, có dấu 
hiệu tội phạm, có tính chất, quy 
mô, số lượng lớn, mang tính 
đường dây, ổ nhóm, tái phạm 
nhiều lần. 

(Theo congthuong.vn) 
 

 Hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa  

UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế 
hoạch hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh năm 
2021, với các nội dung chính gồm: 
Xây dựng, quản lý, duy trì, cập 
nhật, khai thác và sử dụng cơ sở 
dữ liệu pháp luật; Tổ chức thực 
hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý 
cho DN; Tư vấn pháp luật; Hướng 
dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo 
kết quả công tác hỗ trợ cho DN 

nhỏ và vừa. 
Theo đó, UBND tỉnh giao trách 

nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, 
đơn vị có liên quan. Trong đó, Sở 
Tư pháp chủ trì, phối hợp với các 
sở, ban, ngành và địa phương tổ 
chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, 
hướng dẫn triển khai thực hiện có 
hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 
Qua đó giúp DN nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh kinh doanh có hiệu 
quả, phòng chống các rủi ro pháp 
lý và tăng cường năng lực cạnh 
tranh, góp phần nâng cao công tác 
quản lý nhà nước bằng pháp luật 
đối với DN. 

(Theo baobairiavungtau.com.vn) 
 

 Triệt phá kho hàng khủng 
chứa hàng vạn sản phẩm giả 
nhãn hiệu tại Hoàng Mai  

Cục Nghiệp vụ Quản lý thị 
trường (QLTT) phối hợp với Tổ 
368 và Đội QLTT số 15, Cục 
QLTT TP Hà Nội đã kiểm tra và 
thu giữ hàng vạn sản phẩm thời 
trang có dấu hiệu giả mạo các 
nhãn hiệu nổi tiếng như LV, 
Gucci, Nike, Burberry… 

Các sản phẩm này được chứa 
trữ trong căn nhà 03 tầng thuê tại 
địa chỉ số 02, DV04 Tây Nam 
Linh Đàm, phố Bằng Liệt, Hoàng 
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Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 
Căn nhà 3 tầng nằm trong khu 

đô thị mới tại Bằng Liệt, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội là địa 
điểm được đối tượng Trần Mĩ Sĩ 
(sinh năm 1996, thường trú tại 
Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) 
thuê lại để chứa trữ các sản phẩm 
là quần áo giả mạo các nhãn hiệu 
nổi tiếng như LV, Gucci, Nike, 
Burberry. Do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19, kho hàng hoạt 
động chủ yếu bằng hình thức bán 
online trên mạng xã hội facebook 
và sử dụng các sàn thương mại 
điện tử để giao dịch và sử dụng 
Lazada Express để vận chuyển. 

Qua kiểm đếm sơ bộ, Cục 
nghiệp vụ QLTT đã thu giữ gần 
30 bao hàng với hàng vạn sản 
phẩm chủ yếu là quần áo thời 
trang phục vụ mùa hè, các bộ quần 
áo thể thao với đủ các nhãn hiệu 
nổi tiếng. Đáng chú ý, một lượng 
lớn hàng hóa đã được đóng gói, 
dán mã vận đơn để chuyển bị 
chuyển giao cho đơn vị giao hàng 
để chuyển đến cho người tiêu 
dùng. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho 
hàng không xuất trình được giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh 
cũng như các loại giấy tờ chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp của 

hàng hóa. Lực lượng chức năng đã 
tiến hành thu giữ, niêm phong 
toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi 
phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

Các hình thức tra cứu nhãn 
hiệu dành cho doanh nghiệp 

Tùy thuộc vào mục đích tra cứu 
mà doanh nghiệp có thể lựa chọn 
các hình thức tra cứu dưới đây: 

Tra cứu nhãn hiệu trùng lặp 
Hình thức tra cứu này sẽ cho ra 

kết quả chính xác cụm từ mà 
doanh nghiệp muốn tra cứu, tuy 
nhiên không hiển thị đầy đủ các 
nhãn hiệu khác có chứa nhãn hiệu 
đó hoặc các nhãn hiệu có cấu trúc 
hay cách phát âm tương tự. Tra 
cứu nhãn hiệu trùng lặp chỉ mang  
tính chất tham khảo nhiều hơn và 
không đưa ra chính xác khả năng 
đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của 
doanh nghiệp. Cụ thể, với trường 
hợp tra cứu nhãn hiệu trùng lặp 
cho nhãn hiệu "RADIANCE" cho 
sản phẩm đồ uống trong Nhóm 32. 
Kết quả tra cứu sẽ bộc lộ tất cả các 
đơn nhãn hiệu "RADIANCE" cho 
Nhóm 32 được nộp tại Cục SHTT 
và các đăng ký nhãn hiệu 
"RADIANCE" được bảo hộ cho 
Nhóm 32 tại Việt Nam. 

Tra cứu nhãn hiệu tương tự 
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Tra cứu nhãn hiệu tương tự là 
hình thức tra cứu phổ biến và 
được sử dụng thường xuyên vì 
hình thức tra cứu này dự đoán 
tương đối chính xác khả năng 
đăng ký và sử dụng nhãn hiệu của 
doanh nghiệp. Kết quả tra cứu bộc 
lộ đầy đủ các nhãn hiệu trùng lặp 
và tương tự về mặt cấu trúc, cách 
phát âm, cách trình bày và ý nghĩa 
nhãn hiệu cho các nhóm sản phẩm 
và dịch vụ tương tự đã được nộp 
đơn và đăng ký trước tại Cục 
SHTT. 

Cụ thể, với trường hợp tra cứu 
nhãn hiệu tương tự cho nhãn hiệu 
"RADIANCE" cho sản phẩm đồ 
uống trong Nhóm 32. Kết quả tra 
cứu sẽ bộc lộ tất cả các đơn nhãn 
hiệu và đăng ký nhãn hiệu có chưa 
yếu tố trùng lặp "RADIANCE" 
cho Nhóm 32 và yếu tố tương tự 
với "RADIANCE" như 
RADIANT, RADIAN, 
JARDIANCE, DADIANCE... cho 
các sản phẩm trùng lặp hoặc tương 
tự trong Nhóm 32 và các nhóm có 
liên quan, ví dụ như Nhóm 33, 35 
và 43. 

Tra cứu tên chủ nhãn hiệu 
Doanh nghiệp có thể sử dụng 

hình thức tra cứu này để tìm kiếm 
thông tin về tất cả các nhãn hiệu 
đã được nộp đơn và đăng ký tại 

Việt Nam của đối thủ cạnh tranh 
hay bất kỳ bên thứ ba nào mà 
doanh nghiệp quan tâm nhằm 
phục vụ cho chiến lược kinh 
doanh của mình. Kết quả tra cứu 
này sẽ cung cấp các thông tin chi 
tiết về các nhãn hiệu này bao gồm 
mẫu nhãn hiệu, số đơn, ngày nộp 
đơn, số bằng, ngày cấp bằng, 
nhóm và danh mục sản phẩm và 
dịch vụ, tên và địa chỉ của chủ 
nhãn hiệu và thời hạn hiệu lực của 
các nhan hiệu. 

Tra cứu tình trạng 
Trường hợp doanh nghiệp 

muốn tìm hiểu tình trạng hiện thời 
của đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có liên 
quan đến hoạt động sản xuất và 
kinh doanh của mình, doanh 
nghiệp có thể tiến hành tra cứu 
tình trang của các nhãn hiệu này 
tại cơ sở dữ liệu trực tuyến của 
Cục SHTT. Việc tra cứu tình trạng 
các nhãn hiệu sẽ giúp cho doanh 
nghiệp biết được đơn đăng ký 
đang ở trong giai đoạn thẩm định 
hình thức hay thẩm định nội dung, 
nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu hay chưa 
cũng như xác định rõ tình trạng 
hiệu lực và chủ sở hữu hiện thời 
của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


